PRIEKULES NOVADA UZŅĒMUMU KATALOGS!
Informācijas apkopojums tapis pateicoties novada uzņēmēju atsaucībai, Priekules novada pašvaldības atbalstam un Kristapa Sedola
ieguldītajam darbam.

UZŅĒMUMI UN SAIMNIECĪBAS – LASI VAIRĀK >>
AS „LPB” Priekules maizes ceptuve - maizes un konditorejas izstrādājumu ražošana
Priekules maizes ceptuve darbu uzsāka 1950 gadā. Mūsu maizes ceptuves lepnums ir malkas krāsns, ar kurām
garantējam pircējiem īstu, pēc senām receptēm ceptu maizi. Ražošanas procesa pamatā ir roku darbs. Ja
gribas ko gardu, iepriecināt draugu vai vienkārši palutināt sevi, Priekules maizes ceptuve piedāvā plašu
konditorejas izstrādājumu klāstu - tortes, kūkas, smalkmaizītes, cepumus, pīrāgus un plātsmaizes.
Adrese: Aizputes iela 15, Priekule. Tālrunis: 63461109.

Priekules maizes ceptuve - „Jūsu iecienītā garša”
SIA „SC GRAND” - veselīgo un dabīgo sēklu un riekstu maisījumu ražošana
Katra sēkliņa par sevi jau ir vērtība, bet kopā sēklu – riekstu maisījumā „AIZDARS” tās satur veselu buķeti
vērtīgu vielu un ir brīnišķīgs enerģijas lādiņš visai dienai.
Septiņu sēklu un riekstu maisījums ir garšīgs un dabīgs produkts ar plašām pielietošanas iespējām sviestmaizēm, salātiem un tā ir veselīga piedeva citiem pagatavotajiem ēdieniem.
Adrese: „Apšenieki”, Kalētu pagasts, Priekules novads.
Tālrunis: 26405721; e-pasts: info@gcgrand.lv; interneta mājas lapa: www.gcgrand.lv.
SIA „GC GRAND” - dabīgu gaļas produktu ražošana
Piedāvātie produkti (cūkgaļas un vistas kūpinājumi, kūpināta desa un citi dabīgi gaļas izstrādājumi) no citiem
atšķiras ar ražošanas tehnoloģiju – pārsvarā roku darbs, bez papildus ķīmiskiem uzlabotājiem un augsto
kvalitāti, ko nodrošina jau gadiem izkoptais ražošanas process.
Aicinām ikvienu nobaudīt un pārliecinieties kā garšo gaļa bez ūdens un desa no īstas gaļas.
Adrese: Galvenā iela 52, Priekule. Tālrunis: 29341784; e-pasts: info@gcgrand.lv; interneta mājas lapa:
www.gcgrand.lv.
Piemājas saimniecība „Ausmas” - nektāraugu audzēšana un biškopība
Adrese: Lāčplēša iela 7, Priekule.
Kontaktpersona: Jānis Zeltiņš (tālrunis: 29162498).

SIA „Bzzz” – biškopība un bišu produktu pārstrāde
Priekulē, Lāčplēša ielā jau vairākās paaudzēs ar biškopību un medus pārstrādi darbojas Zeltiņu ģimene. SIA
„Bzzz” dibināts 2011. gada februārī ar mērķi izveidot modernu biškopības uzņēmumu un sagatavot produkciju
eksportam. Savā darbības laikā uzņēmums ir trīskāršojis bišu saimju skaitu līdz 360 saimēm, un šobrīd ir
lielākais biškopības uzņēmums Priekules novadā un Latvijas biškopības biedrības Liepājas nodaļā. Uzņēmums
tirgo dažādu ziedu medu, kurš tiek pildīts trīsdesmit litru lielos traukos.
Adrese: Lāčplēša iela 7, Priekule. Kontaktpersona: Raitis Zeltiņš (tālrunis: 26675059).
ŠALMĪŠU ZEMENES - zemeņu un citu ogu audzēšana un tirgošana
Mūsu ģimenes būtība un darbības mērķi – būt maziem starp lielajiem, saglabāt vienreizību, būt vienkāršiem,
nodot labbūtību, radīt īpaši un radīt ar rokām.
Piemājas saimniecībā „Šalmīši” ar mīlestību tiek audzētas šādas zemeņu šķirnes: Lambada, Rumba, Polka,
Salsa un Maling pegasuss. Papildus tiek piedāvātas: vairāku šķirņu dārza avenes, saldskābie ķirši, sarkanās un
baltās jāņogas un ērkšķogas.
Kontaktpersonas: Daira ŠALMA (tālr. 26528782, e-pasts: dairasalma@gmail.com) un Guntis ŠALMS (tālr.
26339729, e-pasts: guntis.salms@gmail.com).
ZS „PADAMBJI” – rudens un ziemas āboli (augļkopība)
Iepriekš sazvanoties, ābolus ir iespējams iegādāties saimniecībā uz vietas un atsevišķos gadījumos ir
iespējama ābolu piegāde mājās!
Adrese: „Padambji”, Priekules pagasts, Priekules novads.
Kontaktpersona: Inguta Melluma (tālrunis: 28343260, e-pasts: inguta.m@inbox.lv).
Piemājas saimniecība „BIRZES” – rudens un ziemas āboli (augļkopība)
Rudens āboli: Alro, Žiguļovskoje, Liberty. Ziemas āboli: Antejs, Bogatir, Avene (Maļinovaja), Sinap Orlovskij,
Noris u.c.
Iepriekš sazvanoties, ābolus ir iespējams iegādāties saimniecībā uz vietas vai par papildus samaksu,
piedāvājam piegādi mājās! Pasūtījumiem virs 15 kg – BEZMAKSAS piegāde Priekules novada ietvaros.
Adrese: Birzes, Virgas pagasts, Priekules novads. Kontaktpersona: Ināra Svipste (tālrunis: 26146335).
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Zemnieku saimniecība „Jaunvēveri” - gaļas liellopu audzēšana un graudkopība
Darbības pamatprincips - jāstrādā tā, lai ģimene ir pārtikusi un lai nekas netrūkst. Lai paskatoties uz savu
darbu nav kauns un ar lepnumu varu rādīt arī savu saimniecību citiem.
Saimniecība ir daļa no kooperatīva „ABC projekts” un piedāvā kvalitatīvu, bioloģiski audzētu gan gaļas šķirnes,
gan piena – gaļas krustojumu liellopus, kā arī papildus audzē graudus.
Adrese: „Jaunvēveri”, Gramzdas pagasts, Priekules novads.
Kontaktpersona: Aigars Freimanis (tālrunis: 26563145; e-pasts: jauniekalnini@inbox.lv).
Zemnieku saimniecība „SAULES” - zālaugu sēkla, graudi sēklai un lopbarībai
Zemnieku saimniecības darbības princips - Garantēta produkcijas kvalitāte!
Specializēta sēklaudzēšanas saimniecība ar ilggadīgu pieredzi un atzinīgi novērtētiem sasniegumiem
sēklkopībā, piedāvā - zālaugu sēklas (auzeni, aireni, timotiņu, āboliņu) un graudus (miežus, auzas) sēklai un
lopbarībai.
Adrese: Saules iela 8, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads.
Kontaktpersona: Viesturs Niedols (tālrunis: 63453016, 26423441; e-pasts: saules.maja@inbox.lv).
Zemnieku saimniecības „ASTILBE” Priekules dārzniecība
Zemnieku saimniecība ar 25 gadu pieredzi puķu un dārzeņu stādu audzēšanā piedāvā puķu un dārzeņu stādus;
vasaras sezonā iegādāties Priekulē audzētus tomātus, gurķus, papriku, sīpollokus un salātus; izgatavo bēru
vainagus un pušķus, kā arī piedāvā dārznieka konsultācijas.
Adrese: Dzirnavu iela 6, Priekule.
Kontaktpersona: Edgars Sokolovskis (tālrunis: 26596272, 63461252; e-pasts: edgarssokolovskis@inbox.lv).
Zemnieku saimniecība „SUDRABKALNI” - puķkopība, augkopība, biškopība un lopkopība
Darbības moto - nepadoties, bet meklēt risinājumus visās dzīves situācijās.
Piedāvājam puķu stādus, vasaras puķes apstādījumiem, nokarenos augus, grieztos ziedus, ziemcietes,
dārzeņus un dārzeņu stādus, medu, veicam apstādījumu, puķu dobju, balkona kastu kompozīciju plānošanu un
veidošanu, kā arī sniedzam konsultācijas.
Adrese: Sudrabkalni, Bunkas pagasts, Priekules novads.
Kontaktpersona: Evita Valdmane (tālrunis: 29764956, e-pasts: sudrabkalni@tvnet.lv).

Laipni aicināti arī mūsu veikalā PRIEKULĒ (Aizputes ielā 5)!
Piemājas saimniecība „MEŽIŅI” – dārzeņu audzēšana
Piedāvājumā: dārzeņi (kartupeļi, sīpoli, burkāni, bietes, tomāti, gurķi, kāposti u.c.); garšaugi (dilles, pētersīļi,
selerijas, baziliks, melisa u.c.); pākšaugi (zirņi, cūku pupas, sviesta pupiņas u.c.); ogas (zemenes, avenes,
upenes, jāņogas u.c.) un stādi (puķu, zemeņu, tomātu, gurķu u.c.).
Domājot par pircēju ērtībām, piedāvājam vairākus veidus kā iegādāties mūsu audzēto produkciju: Liepājas
Pētertirgū; uz vietas saimniecībā iepriekš piesakoties un ir iespējama piegāde mājās.
Kontaktpersona: Nikolajs Kaņevskis (tālr. 26860357; e-pasts: nikolajs01@inbox.lv).
Kooperatīvā sabiedrība „Vālodze R”
Lauksaimniecība - graudu pārdošana un to kaltēšanas, uzglabāšanas pakalpojumi.
Adrese: Vaiņodes iela 17, Priekule.
Tālruņi: 63461086.
Zemnieku saimniecība „Rieksti-1”
Zemnieku saimniecība dibināta 1992. gadā un galvenais pamatdarbības virziens lauksaimniecība, audzējot
labību (kviešus, rudzus, auzas un rapsi). Papildus saimniecība sniedz lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus,
nodarbojas ar grants karjeru izstrādi, grants un smilts materiālu tirdzniecību, sniedz ekskavatora, greidera un
transporta pakalpojumus (vietējā un starptautiskā līmenī), kā arī veic ceļu un laukumu būvi un remontdarbus.
Kontaktpersona: Gatis Volkevičs (tālr. +371 26133709; e-pasts: rieksti_1@inbox.lv).
PS „Rieksti-1 Kuršasta”
Pilnsabiedrība dibināta 2014. gadā un tas sniedz būvniecības pakalpojumus: ceļu, tiltu un laukumu būvi;
lauksaimniecības un ražošanas ēku būvi; ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu būvi, kā arī meliorācijas sistēmu
būvi un rekonstrukciju.
Kontaktpersona: Gatis Volkevičs (tālrunis: +371 26133709, e-pasts: rieksti_1@inbox.lv).
SIA „Flemming Agro”
Graudkopība, graudu kaltēšana, lauksaimniecības tehnikas īre.
Adrese: Aizputes iela 13, Priekule. Tālrunis: 63461061, 29172959.
SIA „Priekules slimnīca”
Ārstniecības pakalpojumi poliklīnikā, stacionārā un traumpunktā.
Adrese: Aizputes iela 5, Priekule. Tālrunis: 63459125 (reģistratūra). E-pasts: slimnica@priekule.apollo.lv.
Interneta mājas lapa: www.priekulesslimnica.lv.
Pašvaldības SIA „Priekules nami”
Pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana, pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām (ēku
iekšējo un ārējo remontdarbu veikšana, zāles pļaušana), transporta pakalpojumi (kravu pārvadāšana līdz 1,5 t)
un pārvietojama izlices pacēlāja (darba augstums 16 metri) noma.
Adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule.
Tālrunis: 63467227. E-pasts: priekulesnami@inbox.lv.
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SIA „Geiko” - apakšveļas šūšanas ražotne
Adrese: Aizputes iela 6, Priekule.
Tālrunis: 63427209.
SIA „Maileks” – kokapstrāde
Adrese: Vaiņodes iela 4, Priekule (Priekules apstrādes cehs)
Tālrunis: 29456200.
SMU „Skalu puikas”
Skolēnu mācību uzņēmums, kurš darbojas Krotes Kronvalda Ata pamatskolā un tas piedāvā: koka skaliņus
grilu, kamīnu un krāšņu iekurināšanai, kā arī mini ugunskurus jeb iekurināšanas sveces. Uzņēmumā darbojas
skolēni Edgars Voitkēvičs, Rolands Eglītis, Matīss Norenbergs un Gintars Pakalnišķis.
Kontaktpersona: Dzidra Šterna (tālrunis: 26015221, e-pasts: dzidrasterna@inbox.lv).
SIA „Kurzemes šindelis” - ozolkoka šindelis jumta segumam un sienu apdarei
Uzņēmuma darbības princips: izmantot Latvijas vērtīgāko zeltu – koksni - un ar savu darbu radīt pēc iespējas
lielāku pievienoto vērtību, strādājot te pat Latvijā.
Tas gatavo ozolkoka šindeļus jumta segumam un sienu apdarei, kā arī piedāvā seguma uzstādīšanas
pakalpojumus gan Latvijā, gan ārzemēs. Šindelis ir videi draudzīgs (eko) apdares materiāls. Tā galvenās
priekšrocības ir izturība, ilgmūžība (kalpo 70-80 gadus), skaņas un trokšņu izolāciju, spēj „elpot”, radot
labvēlīgu mikroklimatu, un veido vienkāršu, estētisku un pievilcīgu izskatu.
Adrese: Lauku iela 9, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads. Kontaktpersona: Mārtiņš Ceriņš (tālrunis:
29184839; e-pasts: kurmax@inbox.lv).
Autoskola „TAVA SKOLA”
Priekulē, Valkā, Salacgrīvā un Valmierā piedāvā apgūt „A”, „C”, „BE”, „CE” kategorijas; profesionāļiem 95 kodu.
PRIEKULĒ - Mūzikas un mākslas skolā (Skolas ielā 12, Priekule) ir iespēja apgūt „B” kategorijas teorijas
apmācību - 5 nedēļas (divas reizes nedēļā, vakaros). Ir iespēja iegādāties „B” kategorijas apmācības konspektu
- paskaidrojumu grāmatu.
Papildus informācija un pieteikšanās pa tālruni: + 371 275 88 725; e-pasts: tava.skola@inbox.lv; interneta
mājas lapa: www.tava-skola.lv.

Mūsu kvalitāte - jūsu drošība!

SIA „Prometejs 5”
Melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšana, autotransporta likvidācija, auto rezerves daļu un jaunu un lietotu
riepu tirdzniecība, eļļas maiņa un eļļas filtri, kā arī riepu montāža un balansēšana.
Adrese: Upes iela 5, Priekule (bijušajā garnizona teritorijā).
Tālrunis: 29176908.
SIA „AK Kvanta Auto” - auto tehniskā apkope
Adrese: Baznīcas iela 28, Priekule.
Tālrunis: 28690886.

SIA „Niedres & Ko” un ZS „Meldrāji„
Smagās tehnikas un transporta noma; lauku tūrisms - Priekulē pie Dobeļu dīķa piedāvā atpūtu tūrismam un
makšķerēšanai.
Kontaktpersona: Jānis Palēvics (tālrunis: 26569872).

Viesu nams „Mūsmājas”
Viesu nams piedāvā naktsmītnes 16 personām sešās mājīgās istabiņās. Viesu namā varat izmantot arī
konferenču zāli līdz 50 personām. Blakus mājā kamīnzāle ar pirti 20 personām. Nodrošinām ar telšu un
ugunskura vietām. Viesu namā ierīkots internets.
Adrese: Ganību iela 22, Priekule. Tālrunis: 63461474, 29165112. E-pasts: vnmusmajas@inbox.lv.
Viesu nams „Parka Namiņš”
Gaumīgs viesu namiņš piedāvā naktsmājas līdz četriem cilvēkiem. Divas atsevišķas istabas. Vannas istaba ar
silto/auksto ūdeni, dušu, veļas mašīnu un wc. Bezvadu internets WiFi. Velotūristiem piedāvājam riteņu
glabāšanu slēgtā garāžā. Adrese: Parka iela 18, Priekule, Priekules novads. Tālrunis: +371 26193397.

Piesakies un brauc ciemos!
Lauku mājas „Čiekuriņi”
Piedāvājam atpūtu lauku mājā ar pirti. Dzimšanas dienu un citu pasākumu svinībām piedāvājam banketa zāli
līdz 20 personām. Ir pieejams viesu namiņš 4 cilvēkiem ar visām ērtībām. Ir iespēja iepazīties ar vīna
darināšanas tradīcijām.
Adrese: Krasta 4, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads. Tālrunis: 29236979.
SIA „RM Deals” - mobilās pirts mājiņas noma, pirtslietas un nekustamo īpašumu darījumi
Uzņēmums piedāvā mobilās pirts mājiņas (pirts, duša un atpūtas vieta ar galdu un soliem) nomu un pirtslietu
iegādi, radot iespēju neliela radu un draugu pulkā jauki pavadīt laiku, baudot pirts priekus jebkurā jūsu
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izvēlētā vietā. Papildus uzņēmums darbojas nekustamo īpašumu tirgū.
Kontaktpersona: Robets Matulis (tālrunis: 26422394; e-pasts: info@mobilapirts.lv; www.mobilapirts.lv).
Pašvaldības iestāde „Priekules daudzfunkcionālā sporta halle”
Trenažieru zāle, sporta zāle (basketbolam, futbolam, volejbolam u.c. sporta veidiem), tenisa korts, aerobikas
zāle, alpīnisma siena, minigolfs u.c. iespējas brīvam laikam, sacensību un pasākumu rīkošanai.
Adrese: Aizputes iela 1, Priekule. Tālrunis: 63461688.
E-pasts: priekuleshalle@inbox.lv.
Ēdnīca „Liepu aleja”
Sabiedriskā ēdināšana, klāj galdus pēc pasūtījuma dažādiem pasākumiem.
Adrese: Vaiņodes iela 9, Priekule. Tālrunis: 63461304.
Kafejnīca / ēdnīca „Ikars”
Sabiedriskā ēdināšana, pēc pasūtījuma klāj mielastu galdus dažādiem pasākumiem, ir iespējams nodrošināt
dzīvo mūziku.
Adrese: Aizputes iela 1 (Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē), Priekule. Tālrunis: 28694535.
Zemnieku saimniecība „Daigas”
Kalētos Kafejnīca klāj jubileju, kāzu, banketu, bēru un citu pasākumu mielastu galdus.
Pieņem individuālus pasūtījumus.
Adrese: “Mazā skola”, Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads. Tālrunis: 29586024.
SIA „AVATARI” kafejnīca
Adrese: Aizputes iela 16, Priekule, Priekules novads
SIA „Priekules siltumtīkli”
Elektroenerģijas un siltuma iegūšana no otrreizpārstrādājamām izejvielām.
Adrese: „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads.
Tālrunis: 20362566.

SIA „A.I. KOST” Priekules diennakts apbedīšanas birojs
Tiek piedāvāts pilns apbedīšanas pakalpojumu klāsts: mirušā sagatavošanu līdz apbedīšanai, miršanas
dokumentu noformēšanu, mirušā transportēšanu, bēru ceremoniju un nesēju pakalpojumu, mūzika bērēs,
bēru mielastu u.c. Biroja telpās uz vietas iespējams iegādāties apbedīšanas piederumus: zārkus, krustus,
pārsegus, sveces, ziedus un vainagus u.c. lietas.
Adrese: Tirgoņu iela 3, Priekule.
Kontaktpersona: Andrejs Kostaļeba (tālr. 27097661).

INDIVIDUĀLĀ DARBA VEICĒJI – LASI VAIRĀK >>
AKSANA LENDELE - zīda apgleznošana un stikla dizains
Apgleznotas šalles, lakati, atklātnes, krūzītes, dekoratīvie trauki, apgleznoti elementi uz apģērba,
kāzu, jubileju un citu svinību karogu, vimpeļu apgleznošana, veidotas vitrāžas “Tiffani” stilā un citi
darbi. Jebkuru darbu ir iespējams izdarīt pēc individuāla pasūtījuma, padarot to vēl personīgāku un
mīļāku. Liela apjoma darbiem lūgums pieteikties savlaicīgi.
Tālrunis: 20231818; e-pasts: alendele@inbox.lv.
Keramikas darbnīca „VIRZAS”
Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana. Dizaina izstrāde un dizaina priekšmeti no
dažādiem materiāliem, piemēram, informatīvie stendi, plāksnes. Piedāvā keramikas darbnīcas
apmeklējumu. Adrese: „Virzas”, Paplaka, Virgas pagasts. Tālrunis: 26534381. E-pasts:
martinscukurs@inbox.lv. Interneta vietne: www.virzas-keramika.lv.
IZABELA ASTRAUSKA - rokdarbi
Adīšana, tamborēšana, pērļošana, dekupāža un oriģinālu saldo dāvanu izgatavošana. Izgatavoju
darbus arī pēc individuāla pasūtījuma.
Tālrunis: 26736178. E-pasts: izabelas@inbox.lv.
NIKOLAJS KAŅEVSKIS - klūgu sloksnīšu pinumi
Dažādu izmēru groziņi, augļu trauki, paplātes, tīnes, vāceles, rakstāmpiederumu organizatori u.c.
pinumi. Pinumus ir iespējams iegādāties pēc individuāla pasūtījuma piemērotus klienta vēlmēm, kā
arī tradicionālajos amatnieku tirdziņos.
Tālrunis: 26860357. E-pasts: nikolajs01@inbox.lv.
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MONIKA KAŅEVSKA - rokdarbi, floristika un telpu dekorēšana
Filcējumi, pērļu rokdarbi, zīda apgleznošana, stikla trauku apstrādāšana, no ziediem un dabas
materiāliem veidoti telpu un skatlogu noformējumi, kā arī telpu dekorēšana gadskārtu svētkiem un
korporatīviem pasākumiem. Darbus var iegādāties tradicionālajos amatnieku tirdziņos. Veicu
individuālu pasūtījumu izpildi.
Tālrunis: +371 29681721. E-pasts: moncikss@inbox.lv.
IVETA KADEĢE - aušana
Piedāvā: dažādus austus vilnas izstrādājumus, trikotāžas izstrādājumus, šūšanas pakalpojumus, var
iegādāties arī tīru vilnas dziju.
Adrese: Priekule, Aizputes iela 6, otrajā stāvā (bijusī sadzīves pakalpojumu ēka).
Tālrunis: 29653063.
ILZE ZEIBURLIŅA - drēbnieka pakalpojumi
Piedāvā individuālo apģērbu šūšanas pakalpojumus: sieviešu vieglais apģērbs, virsdrēbes; vīriešu
vieglais apģērbs, virsdrēbes; bērnu apģērbs; gultasveļas šūšana; dažādu pasākumu atribūtikas
šūšana; aksesuāru izgatavošana; apģērbu labošana, remonts un pāršūšana.
Adrese: Priekule, Aizputes iela 6, otrajā stāvā (bijusī sadzīves pakalpojumu ēka).
Tālrunis: 20212063.
VALDA ŠLISERE – kurpniece
Apavu, somu un citu ādas (un citu materiālu) izstrādājumu labošana.
Adrese: Galvenā iela 12, Priekule.
Tālrunis: 29495827.
INĀRA TIMBARE – šuvēja
Piedāvā šūšanas, apšūšanas, labošanas un tapsēšanas darbus pēc individuāla pasūtījuma. Var uzšūt
visu - sākot no auto sēdekļu pārvalkiem līdz aizkariem, galdautiem. Pasūtījumus pieņem PRIEKULES NOVADĀ, LIEPĀJĀ, GROBIŅA!
Tālrunis: 26741468.
IVARS EIDIŅŠ - profesionāls amatnieks un skroderis
Amatnieks piedāvā dažāda izmēra, gaumes, krāsas, mustura (modeļa) un cenas čības (STIPRĀKĀS
LATVIJĀ) - pēc pasūtījuma var pielāgoties ikvienai klienta vajadzībai un vēlmei, kā arī veikt citus
skrodera darbus.
Adrese: „Upmaļi”, Priekules pagasts, Priekules novads. Tālrunis: +371 29995359.
GUNTA GRENOVSKA – koka amatniece
Daudzveidīgi koka izstrādājumi gan saimniecībai, gan ikdienai.
Adrese: Galdniecības darbnīca atrodas pie mājas „Vecozoli”, Tadaiķi, Bunkas pagasts.
Tālrunis: 26044895.
E-pasts: gunta_grenovska@inbox.lv.
KRISTAPS ŠTEINBERGS – koka amatnieks
Darbības princips: Katram pasūtītājam ir individuāla pieeja. Esmu „elastīgs” izstrādājumu
izgatavošanā un risinājumos. Piedāvājumā (darbi un pakalpojumi): saimniecības priekšmetu, gultu,
durvju, dārza mēbeļu un lapeņu, dažādu vienkāršu un sarežģītu konstrukciju izgatavošana, kā arī
māju un šķūņu atjaunošana, vecu mēbeļu restaurācija u.c. darbi.
Tālrunis: 29175224. E-pasts: krisis79@inbox.lv.
ARTA PUTRA - galdniecības darbu piedāvājums
Piedāvājums (preces un pakalpojumi): sniedz gatera pakalpojumus; ražo taras dēlīšus; piedāvā sienu
dekoratīvos dēlīšus; pēc pasūtījuma no koka izgatavo dažādas mēbeles vai saimniecībā noderīgas
lietas (mēbeles, krēslus, aku vākus, suņu būdas, siltumnīcas, vasaras duškabīnes, lauku toletes u.c.).
Adrese: „Braži”, Priekules pagasts, Priekules novads. Tālrunis: 29577064.
LIENE RIHTERE - apzaļumošana, dārza dizains, stādu audzēšana
Tālrunis: 29356809.
IK „LAURA”
Manikīra pakalpojumi.
Adrese: Aizputes iela 6, Priekule. Tālrunis: 26519355.
DACE SAULĪTE - friziera pakalpojumi
Tālrunis: 26514972.

IK DZINTRA KANDERE; IK GUNTA TRAUTMANE; IK INTA FREIDENFELDE
Friziera pakalpojumi.
Adrese: Aizputes iela 6, Priekule. Tālrunis: 63461351.
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SKAISTUMKOPŠANAS (FRIZIERA UN MANIKĪRA) SALONS
Salonā ikvienu sirsnīgi gaida friziere Antra (tālr. 28370849), friziere Agnese (tālr. 26475243) un
manikīra meistare Laura (tālr. 26519355).
Adrese: Aizputes ielā 16, Priekule.

AGNESES AUZNIECES ķermeņa estētikas kabinets
Darbības moto - viss Jūsu skaistumam un labsajūtai! Piedāvā dažādas masāžas, ķermeņa kopšanas
procedūras un vaksāciju. Ir pieejamas DĀVANU KARTES!
Adrese: Aizputes iela 6, Priekule.
Tālrunis: 26486228.
Esat sirsnīgi gaidīti - sagādājiet skaistu dāvanu SEV un SAVIEM mīļajiem!
DINA BRENCE un RAIVIS BRUŽIS, pasākumu rīkošana un vadīšana
Dzīvesprieka un radošuma pilna darbinieku komanda ar lielu pieredzi dažādu pasākumu
organizēšanā piedāvā noorganizēt: Jūsu bērnu ballītes, pieaugušo jubilejas, Lieldienas, Jāņus,
Ziemassvētkus, Kristības, Kāzas, Goda vārtus u.c. svētkus. Tālrunis: 28266845. E-pasts:
dina_chilli@inbox.lv.

IK „I.BALODES birojs” - grāmatvedības pakalpojumi
Uzņēmums sniedz vispārīgus grāmatvedības pakalpojumus un sagatavo projektu pieteikumus Eiropas
Savienības finansējuma piesaistei. Prioritāte ir lauksaimnieki.
Adrese: Aizputes iela 5, Priekule.
Tālrunis: 26490434
ESTELLA GULBE - grāmatvedības pakalpojumi
Vispārīgi grāmatvedības pakalpojumi un individuālas konsultācijas.
Tālrunis: 27541372.
E-pasts: estella.gulbe@gmail.com.

IK ’’Priekules velobanka’’ - vēlo remonts un apkope.
Adrese: Raiņa ielā 5, Priekule.
Tālrunis: 29821306.

INITAS KRAUKLES veterinārā privātprakse
Veterinārā prakse, dzīvnieku mākslīgas apsēklošanas pakalpojumi.
Adrese: Ķieģeļu iela 7, Priekule.
Tālrunis: 29465571; 63461545.
Pašnodarbinātais ULDIS BALANDIS
Kapu pieminekļu, futrāļu izgatavošana un uzstādīšana.
Adrese: Parka iela 25, Priekule.
Tālrunis: 26469499.

TIRDZNIECĪBAS VIETAS (VEIKALI, APTIEKAS UTT.) – LASI VAIRĀK >>

Ziedu veikals „Lotoss”
Ziedu mazumtirdzniecība. Izgatavo svētku pušķus, buķetes un vainagus. Pasūtījumus pieņem veikalā
vai pa tālr. 29206576.
Adrese: Aizputes iela 16, Priekule. Tālrunis: 29206576.
Veikals „Ziedu namiņš” - ZS „Bāliņi”
Piedāvā ziedus un ziedu pušķus visiem dzīves gadījumiem. Dekorē telpas un kāzu mašīnas. Veikalā
var iegādāties keramikas suvenīrus ar Priekules simboliku. Ziedus var pasūtīt jebkurā laikā pa tālruni
29838213. Adrese: Ķieģeļu iela 1, Priekule. Tālrunis: 29838213.
ZS „Sudrabkalni” veikals
Veikals piedāvā tieši zemnieku saimniecībā izaudzētās puķes, dārzeņus un savākto medu, kā arī citas
preces. Adrese: Aizputes iela 5, Priekule (atrašanās - pie Priekules slimnīcas). Tālrunis: 29764956. Epasts: sudrabkalni@tvnet.lv.
Laipni aicināti arī zemnieku saimniecībā!
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AS „Latvijas Pasts” Priekules nodaļa
Pasta pakalpojumi, sadzīves preču, preses izdevumu un loteriju tirdzniecība.
Adrese: Aizputes iela 14a, Priekule. Tālrunis: 63461456, 63461457; e-pasts: p3434@np.lv; interneta
vietne: www.pasts.lv.
Mēness Aptieka / Priekules Jaunā aptieka - AS „Dzintara Aptiekas”
Medikamentu, kompensējamo medikamentu, medicīnas preču, bērnu pārtikas, higiēnas preču
tirdzniecība. Adrese: Galvenā iela 1, Priekule. Tālrunis: 63461601.

SIA „Priekules aptieka”
Medikamentu, kompensējamo medikamentu, medicīnas preču, bērnu pārtikas, higiēnas preču
tirdzniecība. Adrese: Aizputes iela 5, Priekule. Tālrunis: 63461062.

SIA „CP-23” veikals, autoveikals
AUTOVEIKALS (pārvietojams mazumtirdzniecības punkts ar pārtikas un nepārtikas precēm). Maršruti
- Priekules, Virgas, Gaviezes, Bunkas un Kalētu pagastos. ZVANIET (tālr. 29541320) , ja vēlaties, lai
arī pie Jums apstājās (aizbrauc) autoveikals.
VEIKALS (tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm) - Nākotnes iela 10-1, Kalnenieki, Priekules
pagasts.
Veikals „Liepu aleja”
Ikdienas pieprasījuma preču tirdzniecība.
Adrese: Vaiņodes iela 9, Priekule. Tālrunis: 63467223.

Veikals „Top Priekule”
Ikdienas pieprasījuma preču tirdzniecība. Adrese: Galvenā iela 1, Priekule. Tālrunis: 63461000. Epasts: priekule@topveikali.lv. Interneta mājas lapa: www.topveikali.lv.

Veikals „Vita-Aibe”
Ikdienas pieprasījuma preču tirdzniecība. Adrese: Rīta iela 7a, Priekule. Tālrunis: 63461529.

Veikals „Gaisma”
Ikdienas pieprasījuma preču mazumtirdzniecība.
Adrese: Aizputes iela 14b, Priekule. Tālrunis: 63461235.

Veikals „Zviedru Vārti”
Ikdienas pieprasījuma preču tirdzniecība.
Adrese: Uzvaras iela 2-1, Priekule. Tālrunis: 63461016.

Veikals „Jumis” (pārtikas tirdzniecība) - SIA „B.K.J.”
Ikdienas pieprasījuma preču tirdzniecība.
Adrese: Tirgoņu iela 5, Priekule. Tālrunis: 63461078.

SIA „Kurzemes Gaļsaimnieks” veikals Paplakā
Veikalā tiek piedāvāts daudzveidīgs svaigās gaļas un gatavās produkcijas klāsts, kas ir pietiekami
plašs, lai katrs varētu atrast sev tīkamāko un maciņam draudzīgāko produktu.

SIA „Eikalipts”
Veikali PRIEKULĒ (Raiņa iela 1) un VAIŅODĒ (Brīvības iela 13) laipni aicina iegādāties dažādas
preces gan svētkiem, gan ikdienai un darbam: apavus, traukus un citas noderīgas preces, kā arī
vērtīgas lietas jūsu mājdzīvniekiem. ĪPAŠS PIEDĀVĀJUMS: Piedāvā iespēju pasūtīt augļu koku un
ogulāju stādus no stādu audzētavas z/s „Liepas” un „JŪLES MUIŽAS ZAPTES KAMBARIS” (Raiņa
iela 1, Priekule) gaida jūs ar gardām smalkmaizītēm, konfektēm, aromātisku kafiju un mierīgu
atmosfēru atelpas brīdim. Tālrunis: 63461356.
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Veikals „Kvanta 1” - SIA „Kvanta”
Sadzīves tehnikas, rūpniecības preču, sadzīves ķīmijas, rotaļlietu tirdzniecība, dāvanu saiņošana.
Adrese: Baznīcas iela 28, Priekule. Tālrunis: 63461159; 20046857.

Veikals „Kvanta 2” - SIA „Kvanta”
Preču dārzam un mežam, celtniecības materiālu, mēbeļu, lopbarības, minerālmēslu, makšķerlietu,
eļļu un smērvielu tirdzniecība.
Adrese: Baznīcas iela 28, Priekule. Tālrunis: 63461159; 20046857.
SIA „Būvmeistars tirdzniecība” veikals
Būvmateriālu, saimniecības preču, autoķīmijas, santehnikas tirdzniecība.
Adrese: Galvenā iela 8, Priekule. Tālrunis: 63461224.
SIA „Janzenns” veikals
Lietotu preču (mēbeļu, sadzīves tehnikas u.c.) tirdzniecība.
Adrese: Galvenā iela 14, Priekule; Tālrunis: 28244011.
Veikals „Inče”
Ikdienas pieprasījuma preču tirdzniecība.
Adrese: Aizputes iela 16, Priekule.

Veikals „Jumis” - SIA „B.K.J.”
Saimniecības, rūpniecības, higiēnas, kosmētikas un kancelejas preču tirdzniecība. Adrese: Aizputes
iela 21, Priekule. Tālrunis: 63461079.

IK „Nelda Ķikale” veikals
Jaunu apģērbu tirdzniecība. Adrese: Aizputes iela 21, Priekule. Tālrunis: 29888204.

Veikals „Marina M” („Onikss”) - IK „Marina M”
Apģērbu tirdzniecība.
Adrese: Aizputes iela 12a, Priekule; Tālrunis: 29175607.
SIA „Virāža A” Priekules gāzes balonu tirdzniecības punkts
Gāzes balonu tirdzniecība.
Adrese: Rīta iela 9, Priekule. Tālrunis: 63461344, 28846341 (Pēteris).

SIA „ROSEPA” - gāzes balonu tirdzniecība un piegāde mājās
Uzņēmums veic gāzes balonu (50 l, 27 l) mazumtirdzniecību, Liepājas reģiona ietvaros nodrošina
gāzes balonu piegādi mājās un uzstādīšanu, kā arī veic gāzes plīšu apkopi un remontu. Darbības
moto - klientam vienmēr taisnība! Adrese: „Vārpas”, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads.
Kontaktpersona: Romalds Paulausks (tālrunis: 29558900).

! ! ! DARBS TURPINĀS ! ! !
Priekules novada uzņēmēju klubs “UK-5” aicina visus novada ražotājus, mājražotājus, saimniecības un citus
saimnieciskās darbības veicējus arī turpmāk iesaistīties kopēja “Priekules novada uzņēmēju kataloga” izveidē.
Tas ir nepieciešams, lai veicinātu novada un blakus novadu uzņēmēju sadarbību, iedzīvotāju informētību par iespējām iegādāties
nepieciešamo no vietējiem ražojumiem un izmantot to pakalpojumus. Visus, kas vēlas informāciju par sevi un savu piedāvājumu,
iekļaut kopējā katalogā, aicinām atsūtīt pieteikumu, norādot šādu informāciju:
 Nosaukums vai vārds, uzvārds.
 Apraksts (5 – 10 teikumi). Vispārīga informācija par Jums.
 Piedāvāto produktu un/ vai pakalpojumu apraksts.
 Kontaktinformācija.
 Lūgums atsūtīt fotogrāfijas un logo (ja ir) uz e-pastu: uk-5@inbox.lv.
Pieteikumu var iesniegt, izmantojot vienu no minētajām iespējām:
 aizpildot, elektronisku pieteikumu formu – šeit >>
 sūtot informāciju uz e-pastu: uk-5@inbox.lv
 zvanot Mārtiņam Ceriņam pa tālr. 29184839 vai Aleksejam Kačanovam pa tālr. 26597312.
Iesniegtā informācija bez maksas tiek ievietota arī Priekules novada mājas lapā (www.priekulesnovads.lv).

Lūdzu, dodiet ziņu, ja pamanāt neprecizitātes jau apkopotāja informācijā vai arī ir nepieciešams papildināt to!
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